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Na základe poverenia  dekana Lekárskej fakulty Univerzity  Komenského prof. MUDr. Juraja 

Šteňa, DrSc., IFAANS si dovoľujem predložiť oponentský posudok  k habilitačnej práci 

MUDr. Pavla Janegu, PhD., s názvom:    Histopatologický pohľad na neurovaskulárne 

zmeny pri experimentálnej neurodegenerácii.  

Prekladaná  práca sa venuje vysoko aktuálnej téme starnutia a neurodegeneratívnych ochorení 

centrálneho nervového systému, ktoré s narastajúcim vekom a polymorbiditou pacientov 

zvyšujú záťaž na zdravotnícky a sociálny systém a majú  tiež závažný spoločenský aspekt.  

Habilitačný spis na 138 stranách  v prehľadne a systematicky  zoradených  17- ich kapitolách 

predstavuje problematiku neurodegeneratívnych ochorení v celej komplexnej šírke. Použitá 

literatúra je rozsiahla a tvorí  253 literárnych zdrojov. Autor predstavuje súhrn svojej desať-

ročnej  vedecko-výskumnej práce v tejto oblasti v spolupráci  s vysoko špecializovanými 

pracoviskami: Centrom experimentálnej medicíny a Ústavom experimentálnej farmakológie 

Slovenskej akadémie vied.  

V prvých 11-ich kapitolách rozpracúva  tematiku  všeobecnou charakteristikou 

neurodegeneratívnych ochorení, zmien mozgu  v kontexte starnutia,  civilizačných ochorení  a 

metabolického  syndrómu. Samostatná kapitola je venovaná vysvetleniu histopatológie 

neurodegenerácie s podčiarknutím špecifickej  úlohy jedinečnej mozgovej cievnej cirkulácie, 



hematoencefalickej bariéry a mikroglie. V tejto kapitole podčiarkuje význam výskumu 

neurovaskulárnej jednotky vo vzťahu k demencii, starnutiu  a tiež možnosti jej ovplyvnenia ako 

terapeutického cieľa. Autor neopomenul predstaviť  úlohu oxidatívneho stresu, kalciovú 

hypotézu starnutia , úlohu oxidu dusnatého a apoptózy pri neurodegeneratívnych procesoch.  

Originálnou súčasťou práce je  5 kapitol vo forme  komentovaných vysoko kvalitných  

publikovaných prác autora s výsledkami experimentálneho výskumu štúdia 

neurodegeneratívnych  zmien v mozgu. Venuje sa štúdiu morfologických  zmien tkaniva 

hippokampu v dôsledku starnutia  u experimentálnych zvierat, predovšetkým v iniciálnych 

fázach a ponúka „potkaní model“ ako model fyziologického starnutia v rôznych častiach 

hippokampu.    V modeli neurotoxickým trimetylínom (TMT) indukovanej neurodegenerácie 

v hippokampe potkanov   sleduje  a vysvetľuje morfologické histopatologické zmeny  

z rôznych aspektov. Výsledky tejto štúdie rozpracúva v následných experimentoch zameraných 

na sledovanie protektívneho účinku látok s antioxidačnými účinkami ( experimentálna látka 

Sme1EC2 ) na oblasť CA1 hippokampu. V následných experimentoch nadväzuje  na sledovanie 

účinku experimentálnych antioxidantov v modeli TMT indukovanej neurodegenerácie 

a morfologických zmien so zameraním na degeneratívne zmeny s identifikáciou reaktívnych 

a reparačných zmien tkaniva, zmien aktivácie apoptózy v CA1 oblasti a zmenu aktivácie NO 

syntáz s použitím morfometrie, imunohistochemických vyšetrení a štatistickým vyhodnotením 

výsledkov. V neposlednom rade sa do centra vedeckého záujmu  autora dostáva  metabolický 

syndróm ako vysoko  rizikový faktor neurodegeneratívnych chorôb Alzheimerovho typu a jeho 

význam na plasticitu  a morfológiu hippokampu. 

V závere habilitačnej práce autor veľmi racionálne a triezvo konštatuje, že neurodegeneratívne 

ochorenia je potrebné vnímať komplexne , rovnako ako výsledky experimentov  a poukazuje 

na perspektívy z pohľadu diagnostického aj terapeutického.  

 

Záver:  

Predkladaná habilitačná práca je vysoko kvalitným dielom, ktorým autor potvrdzuje, že je 

vo  vedecko-výskumnej oblasti  histopatológie neurodegeneratívnych ochorení  mozgu 

poprednou  a jedinečnou osobnosťou slovenskej patológie. Vysoko hodnotím pohľad na 

problematiku  nielen z diagnostického a vedeckého uhla, ale aj  na hľadanie  terapeutických 

cieľov.  V tomto smere odráža recentné svetové medicínske trendy v tejto medicínskej oblasti.   

Na záver konštatujem, že predkladaná habilitačná práca : Histopatologický pohľad na 

neurovaskulárne zmeny pri experimentálnej neurodegenerácii je spracovaná na vysokej 

úrovni a po formálnej aj obsahovej stránke spĺňa kritériá pre tento typ kvalifikačnej práce. 



Na základe vyššie uvedeného hodnotím habilitačnú prácu kladne    a odporúčam na 

obhajobu. Po jej úspešnom obhájení odporúčam MUDr. Pavlovi Janegovi, PhD., udeliť 

vedecko-pedagogický titul „docent“ (doc.) v študijnom odbore patologická anatómia a 

súdne lekárstvo. 

 
 
V Bratislave  19.8.2022                               doc. MUDr. Henrieta Šidlová, PhD. 
 
                                                                     
Otázky:  

Aké ďalšie ciele výskumu neurodegeneratívnych ochorení ste si stanovili?   


